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Uitnodiging voor de Pasar Indonesia op zondag 29 oktober in het
Kerkeboske in Helden
Op zondag 29 oktober a.s. organiseert Semangat samen met stichting SBI Lombok een Pasar
Indonesia in het Kerkeboske in Helden, Limburg! De pasar begint om 11 uur en eindigt om 18.00
uur.
Het doel van deze dag is het vergroten van naamsbekendheid van beide stichtingen, maar ook om
door voorlichting meer bewustwording voor maatschappelijke doelen te creëren en aandacht te
vragen voor ontwikkelingswerk anno 2017.
We zijn nu volop bezig met de voorbereiding en de promotie van deze gezellige pasar.
Op Facebook hebben we ook een aparte pagina voor dit evenement:
https://www.facebook.com/PasarIndonesia2017/ met leuke like en share acties.
Verder hebben we spandoeken geplaatst, staan er becaks met reclameborden en natuurlijk
hebben we ook posters om dit evenement aan te kondigen.

Becak met poster

Promotie bij Kerkeboske

Like en share Facebook

In samenwerking met de School in Maasbree is er een project over Indonesie gestart waar ook
onze Pasar deel van uitmaakt. Daar hebben we deelgenomen aan de opening van de Wereld
Express Bus en zijn we geïnterviewd door de lokale omroep P&M. Het filmpje kunt u bekijken op
de website van de omroep: http://www.omroeppenm.nl/express-bus-inmaasbree/tvgemist/item?W6MQyVNWY6Gx7F2lQxnswQ=%3D.
Mocht de link niet werken dan kunt u deze in uw browser kopieren.

Promotie tijdens de opening van de Wereld Express Bus bij de School in Maasbree
Het programma van deze Pasar bestaat uit optredens van diverse artiesten en een pentjakdemonstratie. Dit alles in de sfeer van een gezellige mondiale markt met een diversiteit aan
kramen. Natuurlijk is er ook Indonesisch eten en kunnen de kleintjes zich laten schminken.
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u de poster met het volledige programma.

Enkele deelnemers aan de mondiale markt

Heerlijk Indonesisch eten
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